
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANUNȚ SELECȚIE RESURSE UMANE 

pentru ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ 

 ”SLOBOZIA 2017” 

I. Prezentare 

 ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ ”SLOBOZIA 2017” s-a constituit in 

cadrul proiectului „Sprijin pregatitor în vederea elaborarii Strategiei de dezvoltare 

locala pentru reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si 

excluziune sociala din comunitatile marginalizate din Municipiul Slobozia” – 

POSDRU 85/5.1/S/106868 ce are ca obiectiv general -  promovarea incluziunii sociale, 

combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare in municipiul Slobozia prin 

animarea comunitatii, crearea unui Grup de Actiune Locala (GAL) si elaborarea unei 

Strategii de Dezvoltare Locala. 

Prevederi legale: 

• Ordonanţă nr. 26/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005 privind 

organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor actualizată 2017 

• Legea 53/2003 (Codul Muncii) actualizata 2017 

 

Obiective specifice:  

OS1: Functionarea Asociatiei GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ ”SLOBOZIA 2017” 

prin sprijin logistic oferit pentru dezvoltarea si aplicarea mecanismelor de management, 

precum si prin intarirea capacitatii sale de a gestiona si implementa in mod eficient si 

eficace SDL, in intervalul de timp 2018-2023. 

OS2: Animarea comunitatii vizate de SDL, la nivelul Municipiului Slobozia, in 

vederea dezvoltarii socio-economice, prin informarea, formarea,  indrumarea potentialilor 

beneficiari, si prin implicarea membrilor comunitatii, precum si prin lansarea si 

gestionarea apelurilor de proiecte pentru propuneri POR / POCU, in intervalul de timp 

2018-2023. 



 
 
 
 
 
 

 

OS3: Promovarea temelor orizontale – dezvoltare durabilă, egalitate de șanse și 

nediscriminare, prin implementarea de acțiuni care vizează in mod direct respectarea 

mediului înconjurător, aplicând principiile: reducem, reutilizam, reciclam și educam! 

 

OS4: Promovarea temelor secundare – emisii scăzute CO2, inovare socială, TIC. 

 

 In vederea completarii echipei de Grupului de Acțiune Locală - Asociația GRUP 

DE ACȚIUNE LOCALĂ ”SLOBOZIA 2017”,  se organizeaza selectie prin concurs de 

dosare pentru: 

-Expert tehnic selectie proiecte (Evaluator proiecte)_2 

 

Fiecare avand urmatoarele responsabilitati: 

 

Expert tehnic selectie proiecte (Evaluator proiecte) 2 

 

A3.1 Elaborarea procedurilor necesare derularii procesului de lansare, evaluare si 
selectie a proiectelor in mod eficient, nediscriminatoriu si transparent 
- Preia si înregistreaza proiectele depuse la GAL; 
- Verifica conformitatea proiectelor atât la nivelul documentelor cât si pe teren.  
- Verifica eligibilitatea; 
- Transmite solicitari de clarificare catre solicitanți; 
- Intocmește rapoartele de selectie privind conformitatea si eligibilitatea proiectelor; 
A2.1 Consolidarea capacitatii actorilor locali/partenerilor/personalului GAL .... 
- participa la cursurile de formare de la A2.1, pentru imbunatățirea capacității GAL de a 

gestiona si implementa SDL 
 

   Durata de implementare activităților aferente poziție solicitate: perioadă 

determinată – 12 luni. 

 

 

NOTA 1: Selectia expertilor se demarează sub rezerva aprobării experților nominalizați 

în etapa de contractare de către OIR POSDRU / AM POCU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

II.1. Criteriile de selecţie sunt : 

 Expert tehnic selecție proiecte (evaluator proiecte 2) 

 

➢ Absolvent al unei instituții de învățământ superior 

➢ Experientă în activitatea de specifica pentru care candideaza  

➢ Experienta relevantă in proiecte implementate   

➢ Abilitaţi foarte bune de comunicare 

➢ Bune abilităţi de facilitare grupuri 

➢ Experienţă anterioară în facilitarea de întâlniri publice 

➢ Experienţă în derularea de proiecte care presupun comunicare directă cu 

beneficiarii  

➢ Capacitate de a prelucra informaţiile, de a le interpreta şi de a le valorifica 

prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori 

decizionali 

 

 

II.2. Cerintele minime:  

Expert tehnic selecție proiecte (evaluator proiecte 2 

- studii superioare – 3 ani; 

- experienta profesesionala generala  0-5 ani – 0 ani; 

 

NOTA 3: Salariul net prevăzut in Cererea de finantare aprobată este: 

➢ Pentru postul EXPERT TEHNIC SELECȚIE PROIECTE 2  – 1764 lei / lună 

 

 

NOTA 4: Atașat prezentului anunt de selecție regasiti modelul pentru: Cererea de 

inscriere / declaratie disponibilitate, si un model de inventariere a CV-ului. 

 

III. 1. Selecţia de CV-uri/Selecţia aplicanţilor selecţionaţi 

➢ Etapa 1 de selecţie - CV-urile care îndeplinesc condiţiile de la punctele II.1, 

II.2 si vor fi selecţionat pentru etapa II de selecţie 

➢ Etapa 2 de selecţie - candidații ale căror CV-uri au fost selecţionat in Etapa 

1 vor susţine un interviu cu membrii comisiei de selecție; 

➢ Concluziile in urma interviului vor fi înscrise in fisa de evaluare (Anexa 1 

conform Metodologiei de organizare si desfasurare a selectiei experților in 

cadrul Asociației GAL Slobozia 2017); 



 
 
 
 
 
 

 

➢ După finalizarea interviurilor si completarea fisei de evaluare se va redacta 

un proces verbal cu rezultatele finale ale selecţiei (conform Metodologiei de 

organizare si desfasurare a selectiei a experților in cadrul Asociației GAL 

Slobozia 2017). 

 

IV. Dosarul candidaturii va conține: 

1) Cerere inscriere la concurs; 

2) CV Europass; 

3) Copie CI (conform cu originalul); 

4) Diplome studii în copie (conform cu originalul) 

5) Documente care să ateste vechimea și specialitatea în muncă; 

6) Copie certificat de naștere (conform cu originalul); 

7) Declarație de disponibilitate pentru activitățile Asociației GAL Slobozia 2017 

8) Scrisoare de intenție 

 

Lipsa oricărui document mai sus menționat se consideră motiv administrativ de 

respingere a candidaturii. 

 

Documentele vor fi transmise în  format electronic – pdf la adresa de e-mail 

office@galslobozia.ro sau la sediu Bd. Cosminului nr. 18 bis, Slobozia , cu menţiunea: 

“Pentru selecţie POST ........ – ASOCIAȚIA GAL SLOBOZIA 2017, până la data de 21 

ianuarir, orele 24:00.  

Concursul se va desfășura după următorul calendar: 

 

 

16.01.2020 – 21.01.2020 

Depunere dosare online la adresa de e-mail office@galslobozia.ro, orele 

24:00 sau la sediu Bd. Cosminului nr. 18 bis, Slobozia 

22 ianuarie  2020 Afisare rezultate selecție dosare – pe pagina web www.galslobozia.ro 

22 ianuarie  2020 Depunere contestații, pe adresa de e-mail office@galslobozia.ro 

22 ianuarie  2020 Soluționare contestații selecție dosare; 

23 ianuarie  2020 Proba interviu 

23 ianuarie  2020 Afișare rezultate interviu –  pe pagina web www.galslobozia.ro 

23 ianuarie  2020 Depunere contestații pe adresa de e-mail office@galslobozia.ro ; 

24 ianuarie  2020 Soluționare contestații și afișare rezultate finale – pe pagina web 

www.galslobozia.ro 
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MANAGER PROIECT, 

Ana – Maria DUMITRU 


